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CATALOGUE
VAN EENE ÜYTMUNTENDE

VERZAEMELINGE
VAN EXTRA SCHOONE

SCHILDERYEN.

i P. P. RUBENS. D. h. 6. v. 8. d. &. 6. r<

Hercules verliefd op Omphale , Dochter

van den Koning van Lydièn 3 heeft zig

geheel aen haer overgegeven; om deze

. in alles te believen 3 mangelde fynen knods

ende leeuws-huyd voor haeren ipin-rok 5

fpille ende ander vrouwen-tuyg , ende

fpon onder een deel Staet-vrouwen va&

Omphale.

A
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Dit is den tyd-fbp, welken Rubens irf

i verbccldinge heeft wacrgcnomen.

Men ziet Hercules zittende , aengenaem

cnde als dronken van liefde verbeeld , toev

hetende de ftreclinge van Omphale , de

welke aen de linker hand van Hercules >

op cenen als verheven bcclds-voct , met de

leeuws huyd ende knods ftaet, alzoo de

placts hebbende van Hercules , den welken

van Omphale met de oor getrokken wor-

dende j zig laet verbeteren in het fpinncn.

Onder het vigoureus coloriet , met de

fchoone cnde kloeke teekeninge van dit

Beeld 3 vind men wel eene van de uyt-

muntenflc Figuren van dezen grooten

Meefter \ de lieflykhcyd ende brilltant cou-

leur van Rubens , fcheynt op fyn teerfte

gebragt te zyn in Omphale : niet als het

gezicht ende ouderzoek van dit principael

deel dezer verbeéldinge , kan den acnzien-

der dwingen met recht te zeggen , het aen

Rubens eenig was dufdaenige grootfeh-

heyd > vriendclykheyd , teekeninge enda

couleur te verzaemelen in deze trvree Fi-

gueren > zonefcr in het minft te nae-te-komei*



de lieflyke ende prachtige fchoonheyd der

Vier Staet-vrouwen , de welke , de eene

door nieuwfgierige verwonderinge \3 de an-

dere door fpyt , Omphale beziende , haeren

verfchilligen herts-tocht te kennen geven:

tuffchen deze uytdrukkelyke Figuren ftaet

eene oude Vrouwe , als willende de fpille

Omphale wederom-geven : vóór deze zitten

twee Hofsche Kinderen 9 het eerfte hééft

een naey-kiulen op den fchoot,, voor het

welk een Hondeken fcheynt te fpringen op

den ftoel van Hercules 5 met een woord y

Rubem hééft: deze verbeéldinge door ne-

gen Figuren , wiens grond een doórlochtig

Architeótuer uytmaekt \ behandeld met alle

mogelyke lieflykheyd 2 het verwondert als

men naergaet de komt van Rubens , &qi\

welken den- grooten ende Herken Hercules

hier door fyne weéldigheyd zoo klynhertig

toont & fyn , recht been op5
t onderde van

den. ftoel , geeft de-rufte aen den fterken

Gmiy en het..vroom lichaembuygt onder de

Jdyne macht van de fpottige aenraekinge

van Omphale; de rechte.hand van Hercu-

les, wiens vingeren als noch nat van het^
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fpinncn , houd met het fop van den duym

den dracd van den fpin-rok , den welken

hy heeft in de flinke hand ; ende fyne

fchouder intrekkende, wilt hy ontgaen de

verbeteringe van Omphalc ; deze heeft eene

fehoone en cyge attitude ; de Hofsche

Staet-vrouwen , zoo door de rykc klcedin-

gc , als ^ au de Kinderen , zyn wonderlyk

gefchildcrd ; de loehte ende originele be-

haiidclinge dezer Schiklerye , is getuyge

van liet fchoon , gemak kclyk ende fyn

pinccel van Rubens : de wyze verdöelin-

ge van licht en fchaduwe ende verfehil-

lende coulcuren , doen ons duldaenigc

vriendelyke verbeeldinge van Rubens noch

meer wenfehen.

VAN D YCK. D. h. 5: v. b. 2. v.^. d.

Een Portrait van eene Hcrtogirme van

Arenbcrg , op fyn hofsch gekleed , "heb-

bende cenen overftaende Kraege ,' ende

éenèn tour Pccrlcn aen den hals , eènen

blouwen Strik fluyt haer zwert kleed*, en

hééft op de fchouders eene goude Keten

hangen 9 in de hand eenen Waeyer.
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Dit Portrait is niet alleen aenzienlyk dooi-

de fchoone en teere teekeninge , maer ook

door het overfchoon coloriet , ende laet

zien op wat manier Van Dyck in fynen

beften tyd , dus aenzienlyke Perfoonen

met fyiie konft bevlytigde,

3 'VAN BOCKORST , bygenaemd Langen

Jan. D. h. 2. v. jg] d. b. 3. v. 1. d.

Vénns , zittende aen eene fonteyne , rykt

haeren erm tot Adonis , en de Liefde

fcheynt Adonis te wederhouden , den

welken ftaet tot de jacht te gaen met

eenige honden : den grond offert voorder

een uytgeftrekt Land-zicht: dit alles is

fchoon, rriendelyk ende zoodaenig door

het couleur ende geeft •> den welken het

inhoud, ende andere deelen der konft,

dat Van Dyck deze niet zoude loochenen.

4 Een Portrait. D. h. 4. v. 1. d. h 3. v. 2. d.

Clara Eugenia, Infante van Spagnièn, yer-

beéld met eene religieufe ldeedinge , zeer

merkweêrdig , zoo door de groote als

fchoone. rnaniere > met de welke het; ge-

fchilderd is,
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5 FRANC. MOLA. EK h. 3. v. £ d. b. 4.v.^.d.

In dit
: uytncmcnd Stuk, ter rechte hand 3

is verbééld Benjamin , mede vaft hebbende

met Jacob , het bloedig kleed van Jofeph ,

het welk hy tonnende aen fyne Broeder-

,

met Jacob Jofephs dood bejammert.

De teckeningc en het couJetir is hier op't

hoogftc waergenomen ; de uytdrukkclyke

droefheyd , eride ongemeyn licht en donker

,

macken deze ordinantie , beftaende uyt zes

Figuren , konftigen zeer krachtig behandeld.

6 VECCHIO. D. /b. 4.v. i.d.//.4.v. 9.d.

Chrühis toont fyne Wonden aen den on-

geloovigen Thomas.

Dit is groots ende zeer nytdrukkende

verbeeld door zes Figuren , welke hacre

aendacht ende venvondcringe als fcheynen

den aenfehouwer mede-te deylcn. Konfrig

ende kloek gefchildercL

7 Bene weerga.

Dit Stuk vertoont Chriftus , genezende den

blinden.

'

In gelyken nomber van Figuren , vind
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tien den blinden een overfchoon Figuer

te zyn ', ook de aendacht ende affectie

tot den Zaligmaeker der oude Vrouwe,

en andere expreffiën , maeken dit niet miri

kloek behandeld als het voórig.

8 De Samaritaev.fche Vrouwe.

D. h. 4. v. V. 4.T. 7. d.

De attentie ende den indruk, welke den

Zaligmaeker door fyne Leere aen de zelve>

oorzaekt, is op fyn fchoonfte hier ver-

toond : deze twee Figuren laeten niet

meer wenfchen , zoo voor kluchtige als

fchoone maniere van fchilderen.

§ PELLEGRINL D. h. 4. v. 2. d. b. 3. V. 7. d.

Deze Schilderye verbééld Cléopatra, de

welke de koftbaere Peêrle in eene drink-

fchaele laet vallen , ten believen van An-*

tonius den Roomfchen Stryd-held.

Dit Stuk is fchoon en liber gehandeld,

ende van den beften tyd van dezen Meefter.

to SNYDERS. D. fc.^.v.^.v. 2.d.

Een over-ryk Stuk, waer op eene Tafel

met menigte van Eétwaeren , dienflig
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de Keuken , als Fruyt , Wild , eenen Ki eft >

Oefters , Vogels , eene Mande met Pee-

ren , Druyven , Appels , &c. aen den

anderen kant eene Fleflchc met Bloemen ;

boven eenen Haes en een Konyn , onder

twee Honden.

Dit alles is lchoon en krachtig u}tge-

Yoerdj ende met kcnnifTe voor ider voor-

werp , de welke door de meiiigvuldigheyd

eene der fchoonile ordinantién uytmaeken

van deze verkiezinge.

ï i DE VOS. D. h.5. v. 9. d. b. 7. v. 3. d.

Men ziet in een Land-zicht twee VoiTen ,

de welke eenige naer-jaegende Honden

willen ontloopen.

12 Den zelven. D. b. 6. v. 9. d. 1>. 12. t.

Eene fchoone ende groote Herte ofte Dyne-

jacht : deze worden befprongen door

menigvuldige honden , de welke door

hunne verfchillendheyd de verbeéldinge

zeer aengcnacm maeken, en men ziet,

dat niet als door het gelyk aen de na-

tuere 5 deze Scbilderye prysbaer is.
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i 3 JAN STEEN. D. h 6. v. 2. d. h. # v. 2. d.

De Verbeéldinge van het gulde Kalf. In dn)

rykïtuk , zyn menigvuldige Figuren 5 mer-

kelyk uytvoerig ende zeer net behaa-

deld: den voorgrond > beftaet uyt meer

— * dan twintig aen-een-gegroupte Figuren;

in't midden dezer hééft den Schilder

zig-zelven verbeeld , als fpelende op ze-

ker muziekael inilmmeiit ., zynde eenen

triangel met ringen ; nevens dezen is zit-

tende eene Vrouwe * zeer luyilerlyk door

eene witte fatynekleedinge ., de welke men

vermeynt te zyn Margarita van Gqyen >

fyne Huyfvrouwe : op den voor-grond

dezer Portraitcn ziet men eenen Man do

trommel-flaende , op een Turkfch Tapyt

geplaetft : aen den anderen kant een

Lampet met de Schotel } en dacr omtrent

eene KalbalTe^ alwaer den Schilder fy-

nen Naem in Gothiekfche Letteren ge-

plaetft heeft:.

Deze kapitaele ordinantie is aengenaem en

natuerlyk behandeld , en draegt in alle Op-

zichten kenteekens van dezen aertigen

Meeltet £
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74 ABRAHAM HONDIUS.
D. fc£-tt &&-£&?. 8.d

Is deze kapitaele Schilderyc ziet men een

Zwyn , acngetaft dóór acht honden ,

waer van twee op den grond dóór dit

dier geveld liggen ; den eenen onderdrukt

,

icheynt huylcnde het gewicht door fyne

poogingc te ontgacn , den anderen ver-

lcheurd , ligt rugwaerts op den grond ;

cencn derden befpringt het dier met ecne

vlucht ende als ruezenden drift , &c. : den

cygendom ende natuerlykheyd , de welke

men hier vind , is uytzonderlyk , zoo

dat men het voor een der befte Stukken

van dezen grooten Meefter mag kennen.

i^-BALTHASAR BESCHEY.
D. h. 2. v. 5. d. /'. 3. v. 4. d.

Een Voorwerp, getrokken uyt de Poeti

fche Fabelen ; Neptunus de Zee verlae-

tende , bezoekt Amphitiite , op den Oc

\ er , in eenc Rotfe ; op den voorgrond

zyn dr}' twiftende Kinderkcns , zeer be-

vallig ende uytvoerig ; het overig dezer

Origineel } toont de Zee > alwaer den
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Zee-wagen van Neptuen gezien word :

dit alles is vriendelyk ende mede van de

befte dezes Konïïenaer.

16 Eene weerga.

Eene Allegofifche Verbeéldinge , alwaer

eene der Dicht-muzen tot Apollo komt,

als God der Harmonie , nevens den wel-

ken en in den nevenflaenden Boom, zyn

dry Kinderkens : den achtergrond offert

een aengenaem Landfchap > alwaer eenen

Held , met eene der Zang-godinnen ,

fcheynt eenen Victorie-tak te plukken

:

dit Origineel is niet min als het voörig,

ende mede zeer fraey gefchilderd.

17 Den zelven.' Het Vonnis van Midas.

P. h. 1. v. 8. d. b. 2. v. 3. d.

Zeerryk vair ordinantie door den nomber

van • {Figuren 5 de fchoone Teekeninge

'ende zoetheyd van het couleur , met de

nytvöerigheyd der zeftien Figuren ^ is

fchoon ende ganfch behandeld in de ma-

nier van Rottenhamer ; verder , het aen-

genaem Landzicht is in de manier van

Breugel.
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18 BALTUASAR BESCHIK.

De Jfraèïieten in de Woejleyne.

P. b. i. v. i. d. b. 2. v. 9. cl.

Door het flaen van Moyies met fyne Roede

< >p de Rotfe , is verbeeld den toeitand , den

welken de Jlraelieten van God Fjedpegen ,

om hunnen dorft te laevcn : deze menig-

vuldige Figuren zyn als het vourig gefchiL

derd , en is als waer ken teeken van

dezen konft-hebbenden Meeiler.

19 Den zeh'cn. P. b. 3. v. t. d. b. 2. v. 1. d.

ïn dit Stuk vind men de getrouwe

nacrvolginge van het overfchoonfte

Stuk van Rubens , bekend zynde , de

Afdocninge Chrifli van het Kruys , met

dei zelfs Deuren , beftaende in vier Stuk-

ken , 'm de Cathedraele Kerke 5 binnen

Antwerpen. Het brilliaut couleur en de

fchooDe Teekeninge , fcheynen hier als

verplactil te wezen ^ met een woord ,

h;t is Je konft-kennende ooge allcenlyk

tocgelaetcn zoo getrouweJrk over-te-

brengqn aiie Tiytinimtende ichoonheden

'\.n dit Meefter-ftuk van Rubens; het
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vergelyk dezer Schilderye doet genoeg-

zaem kennen de bekwaemheyd van

dezen Meefter.

Men hééft het voordeel dit te zien toege-

paft te zyn in een notelaere kasken , met

defzelfs deuren. Men vind de Print gegra-

veerd door Vorjierman en meer andere.

zo Be Ongeloovigheyd van Thomas.

D. h. 5
1

. v. i. d. b. 4. v. 3. d.

• Deze Copye is ontrent van gelyke grootte

als het Origineel, wonderlyk behandeld

van den grooten Rubens , en ftaet achter

den Choor van de Eerweêrdige Paters

Minderbroeders tot Antwerpen : niet

minder als het voörig,

21 Bene dito. D. h. 2. v. g. d. b. 2. v. 1. d.

$,2 Bene dito. D, h. 3. v. 2. d. b. 2..v. £. d.

Na het. Stuk van Rubens, verbeeldende

Hercules ende Omphale g den eerften

nomber dezer Catalogue.

£ 3 Eene dito. D. h. 2, v. 'g. d. & 4. r.

Verbééldende David. op fyn fterven ,
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krachtig cnde fchoon gefchiiderd , in de

manier van de Schole van Ryiribramll.

24 Eene dito. P. b.ï. v. 8. cl. b. 2. v. 3. d.

25 Eene dito. P. b. 1. v. 6. d. Ik i. v. 9. d.

Jacob fynen Zegen gevende aen Ifaac , op

de zelve wyze behandeld.

26 Eene dito, D. /r. 3. v. 2. d. fr. 2. v. 5. d.

Diana geftoord op den Triomph van Ve-

rnis 5 neemt den ilacp-tyd der Liefde , om

de zelve te ontwapenen door vier Nym-

phen ^ de eene kort de vleugelen dei-

Liefde , de andere aenziet dit met een

geruft gclaet , als de Liefde niet meer te

moeten vreezen ; de derde breekt defzclfs

boge , cnde een Kindeken de pylen :

Diana op eene wolke, ziet haer gebod

volbrengen.

De compofitie is Her zeer gelukkig]yk , en

de Groupe fchoon verdeeld , met een

woord , dit doet eer aen het Origineel van.

Guido Rent.

27 Den zeïven. De Dood onzes Zcüigmaeker.

D. b. 2.v. 8.d. V. i.v. 9. d.



De uytdrukkelyke toefheyd ziet men hier

met de Godheyd vermengd aen't Kruys

;

de Teekeninge , het zoet couleur en de

maniere , waer mede dit Origineel behan-

deld is y verdient geene klyne aendacht.

28 Twee dito na Rubens.

D. b. 2. v. 6. d. b. 2. v. 1. d.

Het een , waer Chriftus de Sleutels geeft

aen Petrus 3 het ander 3 eenen Nood Gods.

29 Een dito. D. b. 4. v. 7. d. b. 3. v. 9. d.

Mars en Vénus , fchoon en fris van couleur.

30 Een dito. D. b. 3. v. 8. d. b. g. v. Si d.

De Kruys-rechtinge ChrifH_, zynde de dry

Stukken der Borgt Kerke tot Antwer-

pen , in een Stuk verbééld , en maeken

te faemen eene fchoone ende grootfche

ordinantie.

31 Den zelven. P. b.i. v. <%. d. b. 1. v. 2. d.

Hieronymus mediterende, knielt , met een

Kruys in de handen 5 voor eenen open-

ftaenden Boek , nevens den welken fynen

Cardinaelfch Hoed , eene Flefch en an-

deren Eremytifchen Toeftel 5 aen den
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tinderen kant ecncn Leeuw ; voór aen is

fync Ruft plactfe ecne Matte op Stroo :

dit alles is acnmerkclyk door het fchoon

licht cnde bruyn , ganfch in de verkie-

zing van Rymbrandt.
s

32 Ben zelve?:. D. h. 3. v. b. 3. v. 2. d.

Het Kindeken Jefns met S. Jan , en een

Lam , in een acngenacm Landfchap , na

Rubens.

33 D. RYCKAERT. P. h. 1. v. 8. d. b. 2. v. 2. d.

In een Boeren Binnen-hnys ziet men in ecne

Tonne zitten cenen Inkt-koopman , fync

pypc met ecne lonte aenftékendc 5 voor

een Tafelken , waer op ecncn aerden

Bier-pot en diergclyk Bywerk ; voorders

op den tweeden grond , eenige Boeren

by het Vuer : dit is in alle deelcn fraey

cnde over-cen-komende met den aerd der

voorworpen , cnde uytvoerig behandeld.

34 Een dito. D. h. 3. v. 4. d. b. 4. v. 8. d.

Ecne Bocre-maeltyd , door negen Figuren ,

geeflig geordineerd , den grond is een

Dorp-zicht ; véél ander boertens By-werk

maeken dit Stuk niet min als't voorig.
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3£ De vyfZinnen. P. h. i. v. il. d. Z>. 9». d. (7 1

Deze vyf bezondere Schilderyen hebben

den noodigen aert tot, het verbéélden der

Zinnen , vriendelyk van couleur.

36 JAN BREUGEL en BALTHAS. BESCHEY.

P. fa i.v. 9. d. b. 2. v. 7-dv

Een bofchachtig Landzicht. Den Voor-

grond van dit Stuk is overryk geite'föérd

met Vruchten ende verfcheyde Bloemen ,

voorder een Marièn-Beéld met het Kinde-

ken Jefus , S. Jan j en twee Engelen";, aen-

brengende een Bloem-mandeken : het

Landfchap beftaet uyt zwaer Geboomt,

door het welk men eenige Figuren ziet

in den Oogft werken : het overig is,

uytvoerig ende fraey behandeld, de Fi-

guren zeer uytilékend in de verkiezinge

van Rottenhraner.

37 BOURGUINON.
D. h. 2. v. 6. d. b. 3. v.4. d.

Deze twee Stukken verbeelden, tuïTcherj

eenige Ruyterye , eene hevige Krygs-

aétie , in de welke verfcheyde gerheveld,

e
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en andere gékwatft zyn ; men zier hier

alles ifl a olie bcweginge , ende den fchrik

der dood is natuerlyk waergenomen : de

a cerdigheyd van het pinccel , het fchoon

licht en donker, zyn uonderbaer.

38 HEMMELINCK. P. h. 3. v. 3. d. b. 2. v. 7. d.

De hcylige Maegd is zittende , en heeft

op den fchoot het Kindeken , aen S.

Jofeph toercykende eene Vruchtc: den

achtergrond is eene doorzichtige Archi-

tectuer : dit alles is acngenaem behan-

deld ; de maniere van fchilderen is zeer

uytvoerig, de couleuren brilliant , ende

macken een fchoon Stuk.

39 DUS SART. D. b. 2.x. f. d. 1>. 3. v. 7. d.

Een Gezicht van eene Vilch-merkt, zeer

ryk van Figuren, en door de kundige

behandelingc zeer fchoon ende aenge-

naem.

40 KOENEN. D. b. 3.V.6. d.b.^.x.q.d.

Een acngenaem Landzicht, verbééldende

eenen gebaenden Weg : de Figuren van

Lingeïbacb geven geene klyne weêrda

aen deze Sdbilderye.
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41 P. BRIL. D. &.4.V. i.d.&.^.v. 2.d.

Een uytgeftrekt Bergzicht , fyn behandeld

;

de Figuren door Rotterihamer , faemen

uytvoerig en aengenaem.

42 B. BESCHEY. D. b. 3. v.£. d-M-v
Een Allegorifch Voorwerp ^ Vénus weder-

houd Mars den Oórlogs-God 3 aengepord

wordende door eene Furie : voorder de

Smi(Te van Vulcaen, ende eenige Kin-

derkens : dit is fchoon van couleur.

43 ABSHOVEN. P. h.i. v. 9. d. b. 2. v. 6. d.

Een Boeren Buyten-huys , alwaer de toe-

flaeginge van den koop eeniger Verkens

verbééld is : deze beftaet uyt dry prin-

cipaele Figuren ', voordcrs eenige Verkens ,

de welke aengedreven worden door eenen

Jongen. Dit alles is viïendelyk , licht

ende fris van couleur 5 met een woord ,

deze Schilderye hééft alle qualiteyten van

D. Teniers,

44 BREUGEL bjgenaemd den Flunxeelen.

K. h 8.d. b. i.v.l.d.

Een Dorpzicht met een ftil Water £ zeer

uytvoerig ende fraey behandeld. \ -
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45'HUYSMANS. P. *>. 7 ;. d. /;. 9:. d.

Twee duvnachtige Bcrgzichten. Deze

Suiksl;ens zyn goed van licht en donker

,

by gevolg , wel van effect

46 ISAAC OSTADE. R h.S.d.b. lo.d.

Een Boenen Binnci-huys > alwacr eenige

Boeren hun verfchil met het mes willen

c' lenen; doch eene Vrouwe woderhoud

dit gevecht , het welk eenige inkomende

Boeren , de welke men in den tweeden

grond ziet , willen ftillcn. Dit is met

grootcn aert gefchilderd.

47 POELEMBORGH. P. b. 9;. d. h. 7. d.

Magdalcna in Penitentie 9 uytvocrig be-

handeld.

48 FRANCK. P. b. i.v. 2.d.£. i.v. 6. Cl.

De Maeltyd van Balthafar: deze Hiilori-

riiche Verbcéldinge der H. Schrifture,

is rykelyk door eene menigte van Figu-

ren ; zeer uytvocrig gefchilderdv

49 FERGUSON. D. b. fl. v. 2. d. & 1.Y. 9. (L

Twee Stukken, het Voórworp verbééld

ie hoekige ftcenc Tafel , alwacr cenig
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Wild , Patryzen , Vinken , ende ander

Jagers Bywerk , krachtig ende zeer uyt-

voerig gefchilderd : door de fclioone be-

handelinge zyn deze zeer aenzienlyk.

50 AD, GRYFF.
D, h. 1. v. 3. d. Ij. 1. v. 6. d.

Twee Stukken 9 verbééldende verfchil-

lendlyk een Jagers-Tuyg, met Haezen,

Gevogeld 5 differente Honden, &c. dit

alles is extra fraey ende uytvoerig be-

handeld , en hebben het voordeel , buy-

ten alle andere dezes Meefter , het Land-

fchap zeer toepaffelyk gefchilderd te zyn

door Micheau , en zyri met recht uyt-

nemend, zoo voor licht en donker, als

krachtige manier van fchilderen.

gi Twee dito. D. h. 2. v. 6. d. Ij. 2. v. i. d.

Het een verbééld een naergejaegd Vosken

;

het ander eenige opvliegende Enden , door

differente Honden verjaegd : en zyn niet

min behandeld als de voórige.

52 MOLENAER. P. b.Sld.B.^jld.

Twee Boeren Binnen-huyzingen ; de Figu-

ren- zyn vol uytdruk > ende men ziet na



deze de vreugd ende voldoeninge van

hun tyd-verdryf.

53 J, HOREMANS. P. b. i. v. 4. d. K 1. . 1. d.

Twee Verbeeldingen uyt d'Ovidifche Fa-

belen , het cene , liet Bad van Diana

;

het ander Adóon j vriendelyk ende uyt-

voerig van handel.

54 B. OMMEGANCK.
P. fc. i.t. 3-d.£. i.v. 8.d.

Een Boeren-Jongsken , ftaendc ontrent ee-

nen willigen Boom, de Schaepen bcwac-

rende : een Water met een Dorp eyndigen

dit, verfchil $ ten alle opziehten fracy en

uytvoerig , zoo voor het Kruyd en Grond

als ander Bywerk : alles lieilyk in couleur.

,$5 KAMPENHUYSEN. D. b. 1. v. 8. d. b. 2. v.

Een Stuk met fyne weerga , verbééldende

eenige wcydende Koecn : fracy en krach-

tig -, het goed licht en donker maeken

hier eene groote uytwerkinge.

$6 ABRAHAM JANSSENS.
D. b. 4. v. 3. d. b. 3. v. 6. d.

De weenende Magdalena : de droefheyd
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en berouw zyn faemen uytdrukkend , het

couleur en de manier zyn zeer fterk en-

de fris.

57 MARILLOS. D. £. 2. v. £. i. v.tf.d.

Een Vrouwen-Beéld met een Lam , als

willende de Zachtmoedigheyd verbéélden

:

dit is krachtig behandeld > ende mede

van groot licht ende bruyn.

$8 FRANCK. P. b. i. v. 2§. d. h i. v.

S. Joannes Predicatie met eene menigte

Toehoorders : het Landfchap, dat den

Grond uytmaekt 5 is een aengenaem Zicht;

fris gecouleurd.

59 PIT. WOUWERMANS.
D. b. 3. v. 6. d. b. 4. v. 8*. d.

Eenen grooten ende fchoonen Veld-flag.

/

60 Den zelven. V.b.i. v. 10;. d. ^. 1. v. $. d*

Aen eenen heuvelachtigen Voorgrond ziet

men eenen Man te peêrd > den welken

opkomt uyt een achtergelegen Water ,

in het welk een-ander fyn peêrd watert;

voor-op eenen zittenden Boer ende twee

dabbende Honden: dit iaementlyl met
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het rotfig Landzicht, is licht ende dun

behandeld , en van een helder en na-

tucrlyk couleur.

6ï KUILENBURG ofte fyne Maniere.

P. b. 2. v. J. d. b. 2. v. 8. d.

Een Bad van Diana, de welke de baden-

de Nymphen acnzict ; voorder eene naeft-

ftaende Fontcyne in eenige bouwvallige

Mueren ; dit mackt eene vriendelyke

fchikkinge , ende is krachtig gccoloreérd.

62 B. PEETERS. P. b. 1. v. 3L d. b. 1. v. 81. d.

Een woelend Water: de donkerheyd van

de locht , wacr tegens het licht der over-

itortende golven , als te rug gezonden

word, is van eene wondere iuytwer-

kinge in dit Stuk, dat vóór het overig

zeer fraey , natucrlyk ende uytvoerig is.

Ö3 J. PEETERS. P. b. 1. v. 2. d. b. 1. v. 6. d.

Eenen Stonn : de verkiezinge van de locht

is ongemeyn , ende geven het ganfeh

Voorwerp goed licht en donker : de

Schepen konflig ende fyn behandeld,

ende in den beften tyd van dezen Meef-

ter gcfchildcrd.
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64 Ben zélven. P. h. 9. d. b. 1. v. èf. d.

Eene Stad ofte Sterkte vertoont zig in het

verfchiet ; naeder eenige Schep- mi 5 het

Water is door een locht windeken ge-

roerd ; verders is dit Stuk aengenaem van

couleur.

6$ FRANCK den Ouden.

P. h. 2. v. $1. d. b. 2. v. 1. d.

Den Kus van Judas in den Hof van Oli-

veten: deze heylige Schriftuerfche Ver-

beéldinge , is door vele Figuren , en

goed gefchilderd.

66 DROOGSLOOT.
P. h. 2. v. $1 d. b. 3. v. 10. ds

Eenen Overzet zeer aengenaem verbééld:

eene Herberge aen den voorgrond , den

welken zeer volkryk is : eene Schuyte y

vaerende nae den anderen ksiöt van do

Riviere^ alwaer een Dorp : dit alies

licht , dun ende met véél aert ver-

bééld ; het is aengenaem ende kundig

behandeld*
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Cr G YSBRECHTS. D. b. 4. v. 8. d. fc g. v. 7. d.

Ecu booinig Landzicht , ccnc Brugge ,

met cenen AVatcr-ftroom : de differente

Gronden dezer Schilderye zyn wel ver-

ftaen , de Figuren door Van Blommen

,

fiks ende kloek behandeld.

68 VAN BLOMMEN.
D. h. 1. v. 3'. d. b. 1. v. 6. d.

Twee Stukken j het een , een Vertrek

;

het ander , eene Weder - komile der

Jachtc : in het eerfle ziet men de Jagers

ende Peérden aen een Voór-huys , alwaer

cenen Jager een wit Peérd met den

toom houd 5 nevens dezen is eene Meyt

,

water puttende aen cenen tegen de

Huyzinge ftaenden Put ; achter eenen

Man in cenen Wyngaerd , Druyven ge-

vende aen eenen anderen ; noch twee

Jagers te peêrd, den eenen hebbende

cenen Valk op de hand. In

het ander eene Fonteyne , alwaer eenige

Peérden te donken geleden worden ; aen

don anderen kant word eenen Hert open-

geineden • deze fchoouc Jacht-rufte is
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dóór vyf Figuren , vier Peêrden , zes

Honden, geheel in de verldezinge van

Wowwennans verbééld; het kloek pin-

ceel ende fchoon ooloriet., met de ordi-

nantie , maeken faemen wel van de

fchoonlte Stukken van dezen Meefler.

Item BALTHASAR BESCHEY.

Twee Borft-beélden met Turkfche Klee-

dinge , in de verldezinge van Hymbran&t.

69 Den zelven. P. h. 1. v. 11. d. b. ioi. d.

Een oud Vrouwken., in eenen Boek le-

zende , met eene Huyve op het Hoofd

,

een rood Manteltiën eyndigt de Kleedin-

ge. Dit is mede in de zelve goeftie als

het voórig } ende niet min behandeld.

70 G. DE HAEN.
P. h. 2. v. 2.d. b. 2. v. 10. d.

Een bergachtig Landzicht, genomen vol-

gens de Verbeéldinge van eene Hoogte

,

welke den Voorgrond uyünaekt, waer

op eenige Figuren \ de Boomen en de

Yerdere behandelinge dezer Schilderye 3
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is van goede en fchoonc maniere, de

verkiczinge buyten ge neyn.

71 MOMPER. P. b. i.v. 8.d.Z'. 3. v. 2:. d.

Een dito.

72 VAN KESSEL. D. b. 1. v. fc 1. v. 4*. d.

Een aengenaem Landzicht , verbeeldende

• liet Aerdfch Paradys , met cene menigte

van alle foórten van Gediertens , zeer net

en fyn behandeld.

73 ABRAHAM BLOEMMAERT.
P. b. 2. v. 4. d. b. 2. v.

Ecne hcylige Familie : de Teekeninge ende

het couleur , met de uytvoerighcyd van

fcliilderen , zyn wel waergeuomen.

•74 BALTHASAR BESCHEY.
D. b. 1. v. 8. d. /;. 2.v. 3. d.

Den ïykcn Vrek , omringd van Spooken

ende helfche Furiën , word van den

boozen geeft gckwollcn : dit Stuk heeft

den acit van Tenicrs.

75 D. VINKENBOOMS.
P. b. i.v. (5. d.Z\ UT. 7. d.

Onder eenen aengenaemen Toegang van
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veel Geboomt > tot een Speel-hof , ziet

men vele vreugd-maekende Figuren

:

voorder is dit uytvoerig ende net be-

handeld.

76 BREUGEL bygenoemd den Helfchen.

P. h. i.v. 3-d. b. i.v. 8.d.

Dit Stuk . is fyn \ en met den grooten aert

van den Meefter uytgevoerd, ende ver-

beeld eene Dorp-KeimiïTe , alwaer vele

danfende' Figuren van onderfcheyde ende

buyten-gemeyne verkiezinge,

77 Een Waterzicht. P. h. 1. v. 10. d. b. 3. v.

Men ziet een Dorp 5 op het Water ver-

fcheyde gchepen , en zyn net behandeld.

78 BAUCIS ende PHlLEMON.
P. h. 1. v. 9. d. b, 2.v. £. d.

Dit .is in de verkiezinge van Jordaens

gefchilderd , de maniere van teekenen en

het couleur % zyn geheel op de wyze van

dezen. 'Meefter 9 ende maeken eene

fchoone ende fraeye Schilderye.

•79 FRANCK den Ouden.

P. h i.v. 8.d.£.2.v. 3. d.
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Eencn Kcrfnacht , verbeeld , tuflehen bouw»

vallige Overblyvingo , oene menigte Figu-

ren i fris van couleur 9 ende eene aen*

genaeme vcrbecldinge maekt dit Stuk

goed.

80 PALAMEDES.
P. b. 1. v. 9'. d. b. 2. v. 9. d.

Dit is eene actie hebbende Ruyterye , hel-

der van couleur , fiks gefchilderd , ende

mede van de befte Schilderyen van de-

zen goeden Meefter.

81 P. MEULENAER.
P. b. I. v. 6. d. b. 2. v. 3. d.

Eene dito , niet min fchoon en wel gefchil-

derd als de voörige.

$2 Twee Stukken.

D. b. 2. v. 9. d. b. 1. v. 10. d.

Het een , Petrus word verloft uyt de Ge-

vangenifTe door eenen Engel : het ander

,

waer Paulus is Schipbraek lydende op

eene by-gebleve plankc : deze zyn van

goed uytwerkfel , ende hebben het voor-

deel van eene goede Teckeninge.



(33)
83 t)E VOS. D. fr.3.y. i.d.l>.2.v.4.d.

Een Portrait met een Compas in de hand

;

in eene fraeye ende grootfche maniere

gefchilderd.

84 BREUGEL bygenaemd den Napelfchen.

P. h. 2. v. 2*. b. 1. v. 8. d.

Eenen Bloemen-krans ^ in den welken vele

ende zeer uytvoerige Bloemen , fris ende

fchoon van couleur -, het daer inbeflötert

Mariën-Beéld 5 is wonder fchoon 3 ende

men derft dit met reden Rubens toeëy-

genen 5 zoo voor het couleur 5 als

de manier van fchilderen ; het Kindeken 3

ten voeten uytftaende a ende de Moeder-

Maegd 3 met eene roode Kleedinge , vol-

maeken dit Stuk ; de lieflykheyd en het

teer couleur zyn fchoon , en maeken te

faemen met de Bloemen , eene extra

Schilderye.

%$ BALTHASAR BESCHEY.
D. h. 4. v. 4. d. b. £. v. 4. d.

De vyf Zinnen , behandeld in de maniere

van Mandekens ; verflandig verbééld , en-

de eene aengenaeme ordinantie.
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$6 Een Landzicht.

D. h. i.v. 3. d. b. t.y.8. <L

Dit is kundig behandeld : men ziet cene

Stecnc Brugge op den eenen kant , en-

de eenen grooten Weg op den anderen

;

het couleur is warm , den Boom is met

aert getoetit , endc verder mtucrlyk

en ae.igenanem.

87 A. D. BENNIO.
D. b. 1. v. 1. d. b- 1. v. 4. d.

Een dito , niet minder als het voórig , en

fiks gefchilderd.

88 Een Gevecht P. h.i. v. 2\. d.b. j. v. 6. d.

Men ziet voor -op eenen Stryd tulTchon

verfchcyde Ruyters, omtrent eene naeft-

gelcge Brugge : dit is uytvoerig * ende

van eene lichte en aertige wyze en

buyten gemejme verkiezinge.

80 BALTHASAR BESCHEY.
P. b. 8.O.7. d.

In een Ovael ziet men een Borft-ftuk

met Ooflerfche Kleedinge , in de manier

van Rjmbrandt.
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go Een dito. P. h. r. v. b. g. d.

Niet minder als het voorig.

9

1

TiveeStukken. D. h. i. v. 7. d. b. 2. v. £. d.

Deze Landfchappen zyn aengenaem geco

loreérd 3 grootfch behandeld 5 ende in de

verkiezinge van Milé ^ in alie deelen

zeer aenzienlyk.

92 NOLLEKES. P. h. 1. v. £{. d. b. 1. v. 9. d.

Een Boeren Binnen-huys 5 na den boer-

fchen trant bemeubeld ; voor op ziet

men eene Boere Koek-feefte ; op den

tweeden grond eene Vrouwe 3 de welke

Koeken bakt ; eene openfïaende Deure

maekt den grond zeer aengenaem 3 fraey

gefchilderd.

93 Een Landfchap. P. I?. 1. v. 9. d. ft. 2. v. 9. d.

De Boomen 5 de Locht en den Grond zyn

extra heider van couleur ; men twyffelt

niet ofte " dit fchoon Stuk is van de

School van Rubens.

p4 Een duynachtig Landfchap.

P. jb. i.v. 7.d. &. 2.v. 2.d«

E
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Eencn Herder met cene Herderinne , dö

w elke Schaepen hoeden , met ecne Koe ;

bet Geboomte en den Grond zyn kundig

behandeld.

9S BALTHASAR BESCHEY.
P. b. i. v. 9. d. b. 1. v. 6. d.

Een Vrouwken 9
komende uyt een Bad,

droogt zig by eencn Stronk-boom ; dit is

fehoon van couleur en uytvocrig , na

Mieris.

(j6 Den zeJven. P. h. 1. v. 1. d. b. 1. y. 2. d.

Eenen Kcrfnacht » in de verkiezinge van

Van Balen.

97 Den zelven.

P. h. t. v. 7. d. /;. L'Y.£.d.

Den Boetveérdigen Hieronymus in ecne

Rotfe » dit is na ^4. P2w Ztyefc , hééft in

alle dcelen cene wacre naen olgïngc , en

is extra fracy behandeld.

98 HUYSMANS. P. b. 91 d. b.i. v. i\. d.

Twee Lundfehappen , fehoon van licht en

donker , zyn acngcnaem van couleur en*

de in den beften tyd van dezeu Meeïter

gciehilderaV
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5>9 D. b. 4. v. 6. d. b. 3. v. 9, c3L

Een Zinne-beéld der Liefde : in eene Ita-

liaenfche verkiezinge behandeld.

100 D. b. 6. v. 2. d. b. £ v. £. d.

Verfcheyde Fmyt en Bloem -feitonnen

zyn de voorwerpen van dit Stuk. 5 krach-

tig gefchilderd door. eenen goeden

Meeïter.

101 L. C. PETIT. D. b. 1. v. 2I. b. 1. v. 6. d.

Het couleur van dit bergachtig Landfchap

is werm ende helder 5 de maniere van

fchilderen is fiks en goed'.

102 VANDER LAENEN.
P. h. 1. v..8. d. b. 2. v. 2^d.

Een Birmcn-huys 3 in het welk eene con-

verfatie verbééld is 5 de Figuren zyn ex-

tra fraey behandeld ende fchoon geldeed
3

verders is het alles zoo konftig als uyt-

voerig.

103 Een dito. P. b. 2. v. •£. d. &, 3. v. 6*. d.

Het couleur is zoo helder ende fchoon

,

dat het niet min natuerlyk ende fris is

als het voörig..
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:-4 BALTHASAR BESCHKV.
P. b. T. V. TOi. h. I. v. 2. cl.

De LiefÜe in een Landzicht ; het couleur

is vrieiidelyk en de maniere uytvoerjg,

na Rubens.

ïo$ Ben zelven. D. h. 2.v. h. 2.v. 7. d.

Ecne hiftoriiche Yerbeéldinge der heylige

Schrifture , Rcbecca ; dit is fchoon ende

krachtig behandeld.

ic6 Den zelven. P. b. 2. v. 1. d. d. i.'v. 2. d.

De Kruyfdracginge Chrifti 5 zeer uytvoerig

ende jïaey , na Rubens : het Origineel is

in de Abdye van Aiïtigem by Aelft.

107 TYSSENS. D. P. b. t. v. to. d. è. 1. v. 6. d.

Een Mans Portrait , zeer krachtig il cou-

leur a fchoon en naukcuriglyk gcfchilderd.

108 EYKENS. D. fc. 2.v.2.d. £.i.v.4.d.

Twee Allcgojifche Verbeeldingen, licht en

vriendclvk gecoloreérd.

109 ARTOIS. P. *. 1. y. 1. d. *. 1. v. £.

Men ziet cene Boere Huyzinge , afgeflo-

ten met een Hekken, de Boomcn zyn

fdhoon getoetft , de Figuren van D,
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Teders; het Dorpzicht en andere deelen

,

maeken dit goed 5 het licht en donker is

wel verftaen.

1 1 o School van Rubens. H. h. 2. v. 3. d. b. 3. v.

Sufanna met de Boeven; het onderfcheyd

der paffie in deze , met de geiteltenifle

aen het Bad van Sufanna 3 het couleur

ende manier van handel , hebben faemen

véél van Rubens : dit is-eene Schetfe op

papier > geplakt op Paneel 3 ende is

fchoon gecoloreérd.

in BALTHASAR BESCHEY.
P. b. 1. v. & d. b. 1. v. 8. d.

Een Campement na Wouwermans -, dit is

fchoon behandeld ende waer gevolgd.

ii 2 Ben zelven. P. b. 1. v. 3. d. b. 1. v. 6. d.

Een Vrouwken , fpelende op eene Guittar y

met ecnige Kinderen 5 de welke blaeskens

maeken : dit is fchoon gefcmlderd , ende

in alles volgens het Origineel 5 zynde

eene Vamtas van D. Teniers.

113 Den zelven. P. b. 1. v. 8. d. b. i. v. £. d.

Dit is na een extra fchoon Stuk van Ti.
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Tenlers gevolgd , bekend onder denmem
van den rookenden Man met cen wit

hemd ; de Figuren , de welke uytnemend

hun carader verbeelden , hebben vele

fehoonheden, ende zyn behandeld vol-r

gens het Origineel.

ï 14 Ben zclvcn. D. h. t. v. 8. d. b. 1. v. 3. d.

Deze is een Boeren Binnen-huys , acnge-

nacm van couleur ende goed , gcfcliilderd

11a N°. 33. dezer Cataloguc.

1 t^ Ben zelven. D. h. 2. v. 8. d. b. 3. v. .5*. d.

Het Slachtoffer van Iphigenia 5 aen den Oe-

ver der Zee ; Diana 5 de welke Iphigenia

verloft hééft , vertoont zig in de locht ;

de menigte Figuren en Bywerk tot den

Autacr en het vriendelyk couleur , mae-

ken dit aengenaem 9
en is uytvocrig be~

handeld.

116 Een Landfchap. D. b. 1. v. 3. d. b. 1. v. 7. d.

Eenen Macncn-fcheyn , verbeeld in een

Waterzicht 5 in de verkiczinge van Van

der Neer.

1 17 Een Frujtjluh D. b, 4. v. b. 2- Y * 4- &
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Eenen hangenden Haes 5 ecnen dooden

Vogel \ met eenig Fruyt , zeer natuerlyk

ende kundig behandeld.

Item OCTAVIO VAN VEEN.
P. h. 2. T.i. i. v. £. d.

Een Portrait van Michaël Belïewouts , zeer

fiks ende fraey gefchilderd.

118 JAN JANSSENS.
P. h. 2. v. 2. d. b. i. v. 8. d.

Een Vrouwen-Portrait ^ natuerlyk ende wel

gecoloreérd.

,119 PALAMEDES.
D. h. i. v. 8. d. d. 2. y. 3. d.

Eene Soldaete-Wacht ., uytvoerig behan-

deld j ende van groot licht en bruyn.

120 TYSSENS. D. b. 2. v. $\ d. £. 2. v. 2. d.

Een Schilders-Portrait 5 in den trant van

Van Djck.

121 Een Landfchap. D. 1. v. <5. d. £. 2. v. f. d.

Diana ruil: by eenen Hert ende wederhoud

eenen Hond : het Figuer ende het Land-

zicht zyn fraey behandeld door eeaeo
'

Italiaen.
'
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122 SüSSUWE. D. h 3. v. 6. d. b. 4. v. 6. d.

De Maetighcyd van Scipion den Africucn

:

de Figuren hebben vcél uytclruk : dit is

krachtig ende warm ; ganlch in de ma-

niere van Rymbrandt.

123 Een Buy'teti Hof. D. h. 4. v. b. g. v. 8. d.

De Figuren ende het Landfchap zyu lief-

lyk ende zeer uytvocrig ; den natucr is

•wel waergenomen en in't geheel konf-

tig behandeld.

124 THOMAS WYCK.
D. h. 1. v. 9. d. b. 2. v. 6. d.

Eene Weder komfte der Jacht , in de ma-

nier van Woutermans , zoo voor de

Figuren , Peérden , als andere Voorwer-

pen ; dit is aengenacm ende fchoon ge-

fchilderd.

i%$ TH. MICHAU. P. b. I. v. 8. cl h 2. v. 5. d.

Eene Water -ftraete , lcydende nae een

Dorp ; het licht ende bruyn is vlak , het

gemak van het pinccel ende den geeft

dezes Mccfter, blyken in dit Landfchap.

12Ö VAN HAL, D. h 1. v. 9. d. h 2. t. 6". i
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Twee hiftorifche Voorwerpen* getrokken

uyt de Fabelen van Ovidius.

127 THOMAS WYCX
D. h. 2. h. 2. v. $. &

Eenen Valk , naerjaegende eenen Ocyvaer

oft Ryger 5 word van eenige Jagers n er

gezien : het Landfchap is kundig behan-

deld , de Figuren uytvoerig ., het waet

couleur ende toets der Boomen , maeken

dit zeer fchoon.

128 BRAMER. P. b. i. v.tf.d. h 2.v. 3. d.

De Befiiydeniffe Chriiti
?
onderwylen eenige

Geleerden den Weth-boek naerzien , ont>

fangt den Opperpriefter het Kind ; de

Figuren zyn fchoon ende uytvoerig , den

Tempel > Boeken ., Vaezen ende andere

Voorwerpen zyn alle met aert behandeld

in de verkiezinge van Ryrnbrandt.

129 L. VAN UDEN. P. h. 1. v. 4. d. k r. fc

De Vluchtinge nae Egypten : de Boomen *

de welke eenen kant van eenen Bofch

maeken , by een water, zyn wonder

licht en dun : de uytvoerigheyd ende het
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fris couleur , zyn fclioon en eygeh aen

dezen Meefter, den welken den Winter:

hier zeer natucrlyk verbeeld heé

1 3 3 GAUTZrNO. D. b. 2. v. 3. d.& 1. v. 8. &
Kenen Kcce Homo, zeer bewecglyk civ

de uytvoerig.

131 E^«c» Zee-Jlrand.

p. k i.v. 8. &.y. «.v. 3. d.

Acn den Oever ziet men de zandige Duy-

nen van Schevelingen ; in den trant van

Van Goren.

132 MEULENAER. ?. h. t. v. 6. dJ. 2. y. 3. dL

Een vinnig Gevecht van Ruyterye : den

aert der Vcrbccldinge , en fchoone ende

kundige manier, met de welke dit be-

handeld is 9 niacken dit een der befte

Stukken van dezen Mecftcr.

Item BALÏHASAR BESCHEY.
H. b.s.d.ti.iêfb

Ecncn klyneri Eremyt , zeer uytvoerig.

133 Den zeh'en. P. b. 1. v. 6. d. b. 1. v. 10. d.

Twee Stukken, het een, eenen Valk; het,

ander , cene Heite-jacht na N*. 68.
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134 DE y 0S. P. b.2. Y.'j.d.K 2.y. 2.d.

Twee Portraiten 3 fchoon en files gefchilderd.

i%£ Twee dito. P. h. 2. v. 7. d. b. 2. v. 2. dr

Deze zyn uytvoerig > in de verkiezinge

van Hoïbeen.

136 Eene Jacht. D. ft. 4. v. 3. d/£. 6. v.

Diana 3 met haer Gevolg 4 verjaegt , door vele

Honden 3 twee Herten : de Figuren zyn

in de goeftie van Rubens ; het Landfcha.^

heeft eene fraeye en libere maniere 5 en

aengenaem van couleur.

137 GILLIS PEETERS. .

D. h. 3.V. 8. d. b. g. v. 4. d.

Joaimes ? fcliryvende den Apocalips ^ aen

den Oever der Zee , in de welke een

Schip ; zeer uytvoerig ende.met aendacht

gefcMderd.

138 Een Bergzicht. P. h. 3. v. 8. d. b. £. v, 8. d.

TuuTchen Bergen en Rotfen, wiens Ver-~

beéldinge wyd ende groot is , ziet men

op den Voorgrond Elias befchermd door

het hemelfch Vuer, het welk valt op

eenige Soldaeten 5 de welke dezen Pre*

plieét willen vangen 1 het Sergzicht in
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d: maniere van Momfcr , en de Figure*

van Fï-an.

*39 BALTHASAR BESCHEY.
D. b. 2. v. 3. d. b. i.v. 8. d.

Eenen Boer fpeélt op de Moefel, onder-

wylen eene Boerinne op de Fluyt leert

dóór ecnen anderen ; dit Boere Concert

is in de verkiezinge van Tenicrs.

t^o Een Binnen-buys.

D. b. 2. v. £. d. I. 1. v. 10. d.

Eene Boere Converfatie ; in de gocfHe van

Ifaac Oftade ; met gemak ende met ken-

nüTe van goed licht en donker behandeld.

141 BALTHASAR BESCHEY.
D. b. 2. v. 4. d. /'. 3. v. 3. d.

Een Landfehap ,. zeer uytvoerig ende

ganfeh met den aert van en na Berghem.

142 Ben zelven. P. b. $. d. k 61 d.

Eene heylige Cecilia 5 fpelende op de Cla-

vecimbel ', fchoon ende aengenaem ge-

fchilderd,

Ï43 Den zelven.

Twee Stukken: het een> Antoniirt ende
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Paiüus Eremyten ; benevens de Rotfe

ziet men een aengenaem Doorzicht; het

ander , Hilarius fchryvende ende Francif-

cus biddende in de Spelonke : deze zyh

fchoon ende teer , helder van couleur.

144 MOMPER. D. b. 4. v. 2. d. & 9. d.

Een fchoon Landfchap met vele Bergen.

145" D. TENIERS. D. b. 1. v. 2;- d. b. 1. v. ql d.

De Samaritaenfche Vrouwe , fchoon ende

krachtig , in de maniere van Pauli Verch

nefe ; deze is gefchilderd met den aert

ende wondere konfte , met de welke de-

zen Meefler alle manieren volgden.

146 BALTHASAR BESCHEY.
P. h.io.d.b.Z.d.

Twee Stukken: het een, eenen rookenden

Boer; het ander eenen drinkenden: ia

de verkiezinge van D. Teniers.

147 Den zelven. P.

Twee dito , hebbende het zelve Voörworp 5

in de maniere van D. Ryckaert.

ï-48 P- BOUT. D. h. i.v. io.1>. i.^-d.

De Aenkondinge der Geboorte Chrifri;
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dit verdient aendacht^ door deorigc

n

ne verkiczinge , fracy ende nytvoerig.

I4y BALTHASAR BESCHEY.
P. h. i. v. 6. d. Ik i.v. 3. d.

Achilles ontdekt zig door de haeffige ver-

kiezinge der -wapenen ; uytvoerig gefchft*

derd ,' en maekt eene lieflykc ordinantie.

i£o DE VRIES. P. &. 1. t. 4. d. b. I. v. 3. d.

Eencn Water-val by een Molen-huys , van

eene aertige en natuerlyke verkiczinge >

en fchoon gefchilderd.

r^i THOMAS. D. b. 2. v. 4. d./>. 3. v.

Eene Teeken-fchoöl , onder vele en diffe-

rente eygenfehappen der Konfte 3 ziet

men eenen Difeipel , den welken van

fynen Meefler onderwezen word : dit is

eene aengenaeme Schilderye en goed be-

handeld.

I£* WILLEBORS. D. b. 2. v. 6. d. b. 2. v. 2. d.

De Liefde > verbeeld dóór eene Moeder

,

de welke dry Kinderen ftreelt ; het cou-

leur is van warmen toon ende kondig,

behandeld.



(49)
1^3 Benen Winter. • P. h. i.ó.d. k z, v. 6. cL

Vele Figuren > de welke zig vermaeken op

liet ys , omtrent een Dorp : de uytvoe-

righeyd in de 'maniere van den Ouden

Breugel > en de verkiezinge , maeken

faemen eene fyne Scliilderye en natuer*

lyke verbeéldinge.

ï54 J. VAN GOYEN.
P. h. i.v. il- d. b. i.v. 3. &

Eenen Zee-ftrand , met veel aert en goede

maniere dezes Meefter gefchilderd.

"r^ Éenjïil Leven. D. h. 1. v. 4. d. K 1. %
f

Eenen dooden Haes ende Vogel , met eelti-

ge Fruyten , fchoon ende uytvoerig be*

handeld door eenen goeden Meefter.

1S6 VANDER POEL.
P. h. 1. v. 2. d.b. i.v. i.d.

Eenen Brand van een Boeren-huys; de na-

tuerlylcheyd dezes ongeluk is buyten ge-

meyn waergenomen^ fiks eiide met aeit.

1^7 SNYDERS. D. h. 3. v. 1. d. b. g. v. 6. d.

De ldyne Vogels , de Ooü-Indifche Raeve ,

den Aep , de Vruchten en de Ecuyten s
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*yn buyten gcmcyn van manier , kloek

cnde met natuerlyk couleur behandeld.

tS% Ben zelven. P. h. i. v. 10. d. b. 2. d. 1. r.

Ecne Schacl met Druyvcn en andere Vruch-

ten , niet minder als het voörig.

159 VOET. D. b. 3. v. 4. d. fa 2. v. 6. <L

Ecne Magdalen a in Penitentie.

160 HUYSMANS. D. h. £ v. 2. d. *. 9. v. 6. d.

Een natuerlyk ende fchoon Bergzicht ; de

Figuren zyn aenzienlyk door de fchoone

maniere van handel , in de goeftie van

Rymbrandt.

* 161 P. P. RUBENS.
P. b. 3. v. il d. *• 2. v. 4. d.

Ecncn iïervenden Chriftus : eene donkere

cnde woelende locht met de Stad Jeru*

falcm y macken den grond van dit fchoon

Stukj extra behandeld.

16*2 Cléopatra. D. b. 2. v. 9. d. b. 4. r. g. d.

Deze is verbeeld acn eene rykp Tafel , eten-

de met Antonius den Roomfchen Veld-

Overften , krachtig cnde warm vafl

couleur*
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ï6% Ee-ne rxeérga.

De Trouw van Cléopatra 5 niet mindef

kloek behandeld > en mede ryk van 01-

dinantie.

164 BALTHASAR BESCHEY.
D. h. 2. v. 6. d. b. 3. v. 3. d.

Venus ende Adonis., na N°. 3. dezer Ca-

talogue.

i6g MOMPER. P. &.2,v. 8.d.*.4,y. 3. i
Een Landfchap : in't verfchiet is een Water

boven de Bergen te zien 5 aengenaem en

fris van couleur,

166 Een Torirait. P. h. 3. v. 2. d. b. 2. v. 2. cL

Ofte eenen Man fpelende op de Guittar,

fchoon gecouleurd ende natueriyk behan-

deld door eenen kundigen Meefter.

167 Een dito. P. b. 1. v. 2. d. b. 9. d*

Dit Portrait fcheynt met aendacht gefchil-

derd te wezen 3 aengezieu den Geboor-

tens-tyd 5 Ouderdom en Sterfdag hier by

vermeld is.

168 Een Waterzicbt. P. b. 8. Lb.i. %

G



( 5* )

Dit is in de verkiezinge van Van Gojen >

wel en van dus Ycrftacr.de handclinge.

169 QUELTJN. D. h. 1. v. 5:. d. h. 1. v. 2. d.

Twee Portraiten.

ito Een Landfcbap. P. b.i.r. (-. 1. 2:. d.

Dit is zeer warm van couleur , de Boomen

zyn met eencn bczonderen aert getoetft

;

de Figuren verbéélden Chriftus genezende

den Blinden.

171 BALTHASAR BESCHEY.
P. b. io'.d.A. 8;. d.

Eene Vrouwe melkende eene Koe; zeer

net geschilderd in de goeftie van Bergbem.

Item den zelven. D. b. 3. v. b. 3. v. 4I d.

Vcnus bezoekt Vulcaen in fyne SmiiTe ,

ende verzoekt de Wapenen van JSneas:

dit is lieflyk verbeeld ende fchoon be-

handeld.

172 Ben zelven. V. b. 9. d. />. 1. v. 1. d.

Twee Landschappen met Figuren ^ verbeel-

dende de gulde Eeuwe^ zeer uytvocrig

ende aengenaem.

173 Den zelven. P. b. 9. d. /'. 1. vc
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Eene Vrouwe fpelende op deGuittarj niet

minder als de voórige.

174 Ben zelven. P. h. 1. v. 1. d. b. 10. d.

Eene flaepende Vrouwe \ de welke het

hoofd met eenen pot gedekt word : dit

is zeer werm van couleur 3 en hééft het

licht van eene keêrs , na Mieris.

Item den zelven. P. h. oi. d. b. ioi.d.

Den Zegen van Jacob aen Ifaac^ in de

goeftie van Rymbrandt.

175' Een Fortrait. D. h. 2. v. 4. d. b. 2. v.

176 ANTONIUS DE MOOR.
P. h. 2. v. 2. d. b. 1. v. 8.d,

Een dito.

177 WILDENS. D. h.s.v.g.dJ.Z.v.

Een Landfchap > groot , fchoon ende met

konft behandeld 5 de Zwyne-Jacht na

Rubens.

178 BALTHASAR BESCHEY.
P. b.%.d.b. 7 .d.

Twee Stukken > verbeeldende Eremyten m
de Woefleynej zeer uytvocrig gefchilderd*
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\r-<j Een Zcc gevecht.

P. b. i.v. 8. d. /'. 2. v. 7. t!

Eene, Gaïïeye ofte Frcgatte, met differente

Sloepen , door cene kundige hand.

180 P. GYSSENS. D. b. 1. v. 1. d. *, 1. v.5. d.

Eene doode Zwaen ; deze Schetfe is

fchoon ^.m manier endc \an goede uyt-

werkingc.

181 GRIMMER. P. b.i.v.t.i.Y.s.d.

Een Landzicht, zeer uytvocrig ende van

fchoon couJeur.

,182 BALTHASAR BESCHEY.
P. b. i.v. i.d. k.9. d.

Een Vrouwken , fpelende op de Clavecim-

bcl, na Geeruerd Doww.

f83 Een Paleys. P. b. 2. v. 7. d. b. 2. v. 2. d.

Dezen Bouw is fchoon van verkiezinge

,

ende heeft cenen Hof voor Doorzicht

,

goed gcfchilderd in de maniere van 7 'cm

Delen.

j. ADRIAENSSENS. P. b. 10. d. b. 1. v. 2. d.

Eenige doode Vogcltiëns; zeer natuerlyX

pn van goed couleur.
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iSs HOREMANS. P. h. 2. v. £. d. b. 3. v.

Een Concert , door negen Mufen verbééld a

aen den ingang van eenen Hof , by eenen

Bouw : het Bywerk 3 als de fteene Beel-

den ^ en andere Voorwerpen 5 zyn zeer

uytvoerig ende van een natuerlyk cou-

leur j de verkiezinge is plaifierig : dit

alles maekt een uytnemend Stuk van de-

zen goeden Konftenaer.

j8<5 BREDAEL. D. h. 3. v. 3. d, b. 2. v. 4. d.

Twee Bloem-ftukken , helder ende met

eene fchoone maniere behandeld.

187 JORDAENS. P. b. 2. v. $t d. Ik 2. v. 2. d.

De bedrukte Moeder Gods met haeren doo-

den Zone ; de Figuren zyn uytdrukkelyk ,

en de fchikkinge dezer maeken eene

fchoone ordinantie , met een krachtig

couleur behandeld : dit is eene fchoone

Schilderye.

t88 SNYDERS. D. h. 2. v. 4. d. b. 2, v. 8. d.

Vier Ooü-Indifche Raeven y kloek ende

konitig gefchilderd.

xSp Een Binne.n-Euys> JX h. 3. v. b. 2. v* 7. d.
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;

Eejle Jotifvrouw , zittende xuw; eenea

1 yo en het Turkten

Tafel kleed , zyn zeer natuerlyk verbééld

in de goeüie van 'Jilborg , en heeït in

het geheel de man :

Ueefter

:

dit Stuk is van uytnemcnd couleur en

buytcn gemeyn behandeld.

190 Eenftboon Tortraii,

D. b. 2. v. 6. d. b. 2.v. 2. d.

191 LANGEN JAN. D. h. 2. v. b. 2. v. 6*. d.

Een dito.

192 BALTHASAR BBSCHEY.
P. jb. 8?. d. &. 7. d.

Twee Boeren , den eenen rookende , den

anderen drinkende ; zeer aertig; in den

tnmt tan Deniers.

T93 ÏSAAC OSTADE. P. b. 6. d. b. si i
Een Boeren Binnen-nuys 5 waer in een

Boerkcn s dat fyne pype flopt aen cenc

Tafel.

194 BALTHASAR BESCHEY.
P. £. 9. d\ k 8. cl.

.
Twee Portraitem
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Twee dito. P. b. 7. d. & 6. d.

I95-DEWET. D. k s.^Al^r. 7. cl

Chriitus verkondigt het Evangelie aen het

Volle 5 eene rykc ende ongemeyne ordi-

nantie , fchoon ende krachtig gefchilderd.

196 BALTHASAR BESCHEY.
P. b. 8. d. k 61 d.

Twee Borft-ftukken 3 zynde in de maniere

van Ryrribrandt.

?97 Den zelven. P. £.8. d. b. 6. d.

In eene Niche ofte Venfter is eene Vrouwe 3

in de hand hebbende eene peere ; fyn en-

de uytvoerig , in de verkiezinge van G.

Douiv.

198 Den zelven. P. b. 7. d. b. 6. d.

Een Marién-Beéld , niet minder als het voö-

rig behandeld.

199 Een dito. P. b. 10. d. b. 81. d.

Het flaepend Kind , op den Schoot der

Moeder Gods \ vriendelyk gecoloreérd

ende van zoet accoörd.

200 DIEPENBEECX
P. b. 2. v. 7. d. &.2.Y. 2.d.
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Een Portrait van ccnen Rccollcct 3 m
lvk cndc van goed couleur.

201 BALTHASAR BESCHEY.
P. b. i. v. 3. cl. b. 10. d*

Den Eeuwigen Vader met fyncn ftervenden

Zone , en den Heyligen-Geeft in eene

Glorie , met de bedrukte Moeder cndc

cenige Engelen : dit is extra zoet van

couleur en uytvoerig behandeld, mede

van den beften tyd van dezen kundigen

Meeftcr.

202 Den zelvcn. P. h. 9. d. b. 7!. cl.

Twee Oofterfche Borft-bcéldcn.

203 HONDEKOETER.
D. b. 3. v. 6\. d. b. 4. v. 4. d.

Ecnigc Enden ende andere Vogels in liet

water, by een Spcél-hof: deze zyn fiks

behandeld , fchoon van couleur ende met

grootcn eygendom gcfchildcrd.

204 Een Landfchap.

D. h. 1. v. g. d. /;. 1. v. 10. d.

Dit is in de gocflie van Boudeivyns , de

Figuren van Bout.
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flctf BALTHASAR BESCHEY.
D. b. i. v. 8. d. b. 2. v.

Baucis ende Philemon , na N°. 78.

20(5 LANGEN JAN. P. b. 1. v. £ d. b. r. y. 1. d.

Een Vrouwen-hoofd 3 fchoon en liber ge-

fchilderd.

207 BALTHASAR BESCHEY.
D. b. 2.V.& d. ^. 3.y.4.d

De Copye van N\ 37.

208 Scbool van Rymbrandt.

Een Stuk. D. b. 2. v. 3. d. £. r. v. 9. d.

Eenen Kop 5 krachtig ende fiks behandeld,

Een Stuk. D. b. 2. v. 9. d. &. 2. v. 2\. d.

Zynde eene Architechier y zeer uytvoerig

met een Doorzicht.

209 Een Bloem-Jiuh D. b. 2. v. 1. d. b. 2. y. o", d.

Ende een met differente Vogels.

210 Twee Stukken. D. &. 2. v. 1. d. £. r. v. 7. d.

Een Vrouwken 5 die Moffelen open doet.

Item een Mans-portrait. P.

au ACHT SCHELLINGS.
b. 2. v. Z>. 1. r. 7.

4

Een Landfbhap. H
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212 BALTIIVSAR BHSCHEY.
b.5. d.h. 7 .d.

Ecncn Eremyt , zeer uytvoerig.

Twee Stukken. b. 2. v. 2. d. k. 1. v. 7. d.

Het een , O.ize Lieve Vrouwe ; het ander,

een Portrait.

213 Een Stuk. b. i. v. 8. d. f, 1. v. 2. d.

Ecnen uerveriden Chriflus , na Rubens ;

uvivoerig ende fracy gefchilderd.

214 Een Landfchap. b. 2. v. 3*. d. b. 1. v. 10. d.

Dit is fchoon ende van eenc kundige

hand , de Boomen met ecnen parti-

culieren toets en liber.

215 BALTHASAR BESCHEY.
D. b. 2. v. 3. d. b. 1. v. 10. d.

S. Jan 5 na MorUUas.

216 Den zelve?:. Ziet N\ 174.

217 Den zelvcn. b. 10;. d. />. 1. v. 2;. d.

Een Landfchap, in de goeftic van Vinc-

keiwoom.

Een Stuk. P. b. 10. d. kioj. d,

Den ftervenden Jacob.

2 1

8

Ztefl &fe*k P. fr 8. d. J. 8. 4
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. Een rookend Manneken ^ fchoon ende uyt-

' voerig.

219 Den zelven. P. b. 9. d. b. 7. d.

Een Mariën-Beéld j zoet ende fchoon ge-

fchilderd.

220 Den zelven. b. 2. v. 8ï. b> 2. v. 1. d.

De Copye van N\ 73.

221 LANGEN JAN. h. 2.v. 2. f.i.V. 8. d.

Den Nood Gods \ extra fchoon van expref-

fie ende compofitie.

222 VAN GOYEN. b. 1. v. 4. d. b. 2. v. 2f. d.

Een Landfchap met een Dorpzicht, by

een flil Water , van goed licht en donker.

223 BALTHASAR BESCHEY.
Een dito van N°. 113. IV b.91 k 10 \. d.

Item. D. &. 1. v. 2. d. £. 8i d.

Eene Hiftorifche Verbeéidinge.

224 Den zelven. P. h. 8. d. b. 9. d.

Een Boerken , na .RydterÉ.

Een ander. h. 1. v. 4. d. £. 1. v. 1. d.

Een Landfchap , in de goeftie van Bau-

devcyns. •

22^ Een Landfclajy. b. 1. v. 7. d. Ik 2. v. 2. &
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Eén fchoon cnde bergachtig Landzicht

,

werm van couleur , ende met cenen groo

ten aert gefchildcrd in den ünaek

Pynakkcr
9 de ftofTagie is met vcdl geeft

behandeld , en laet zien de kundige hand

dóór den natuerlykcn eygendom.

Z26 BALTHASAR BESCHEY.
P. b. ioj. d. b. y\ I

Een dito van N*. 113.

12 7 Den zélven.

Een Bafrèliefi dienftig tot eene Schoirwc.

228 E## d;/o.

229 Eene dito.

230 ii>;;^ di/ö.

231 Bene dito.

232 _Zfe/z£ dito.

233 BALTHASAR BESCHEY.
.ito khn Stuk. b. ie. d. b. 8. d.

Een Aenzicht Girifti.

Item* een H. Sacrament in cene Glorie.

'tguepjfykf D. b. 3. v. 4. d. &. 4. t. i- <L
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Eenen Italiaeiifchen Vaften-Avond.

235- BALTHASAR BESCHEY.
D. b. 8. v. ff.

b. 3. v. 7. d.

Een Schouw-ft.uk , Vcnus ende Adonis.

236 Ben zelven. D. b. 7. v. i\. d- £. 3. v. 8. d.

Een dito 5 Jupiter en Juno.

237 VAN DEN EEKHOUDT.
.Eé?/; SM. D. b. 3. v. 8. d. b. 3. r.

Zynde Onze Lieve Vrouwe Prefentatie.

*2
3 8 BALTHASAR BESCHEY.

b. 4. v. 3*. d. b. 3. y. 4*. d.

Jefus ende S. Jan met een Lam , in een

aengenaem Landfchap , na Rubens.

# 239 ife/z awdkr P. b. 2. v. 2I-. #. ^ v. 10. d.

De Offerande der dry Koningen.

240 BALTHASAR BESCHEY.
b. 1. v. b. 9. d.

Eene Boere Converfatie ^ in de goeftie van

OJlade.

Een klyn Stuk. b. 9f. d. b. 10. d.

Zynde eenen ftervenden Jacob.

241 Ben zelven, b. 9. d.b. 7. d.
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Een zwert gekleed Mans-Portrait , in de

goeflic van Rymbra;..

Een dito.

242 Den zeiven. fc. ph d. R 7.

&

Twee Bocrkens, het een verbeeld cenen

Maeyer, en het ander eenen op de Moe-

zel fpclcnde ; deze zyn fraey gelchildcrd,

en hebben den ganfehen acit van D.

Tenlers.

243 JORDAENS. b. 1. v. 8. d. h 1. v. $. d.

Een lagchend Saters-hoofd.

Onder dezen nombcr vind men noch een

Landfehap en een Peerdeken.

244 Dry Portraiten.

245" BALTHASAR BESCHEY.
P. b. i.v. 1. d. b. ioi. d.

Eenen Eremyt , zeer uytvocrig ende net

behandeld.

Item een ander Stuk. h. 1. v. :. d. ^ 9!. d.

Eenen Verkens-kop , ftudie van Snjdevs.

246 Zte;z zelven. K 10. d. Z>. 8;. d.

Eene Boerc Converfatie ^ ia de goeilic van

OJlaJc.
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£47 Ben zelven. P. h. 7. d. b. 8. d.

Eenen Eremyt a mediterende aen eene

Rotfche.

HILVERBEECK.D.*.2.v.9.d.J.4,y.

Een Landfchap , de Figuren van Minder-

houdt.

248 Vier Schilderyen : waer onder twee Stu-

diën in de manier van Van Dyck ; eene

van Bonaventura Teeters ; de andere

eene Schetfe de heylige Caecilia.

249 Een Portrait van eenen Deken van het

Beenhouwers-Ambacht.

2^0 Een dito.

25' 1 Een dito.

2£2 Een dito.

2^3 Een dito.

254. Een dito.

255
1 Een dito.

256 Een dito.
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TEEKENINGEN.
i *~JT Es-en-deitig Teekeningen door Erafmus

^—
' Qucllicn en Caroli Eykens.

2 Vyf-cn-twintig dito , Allegorifche ende Hif-

torifche Voorwerpen 3 door differente

Mcefters.

3 Negentien dito ^ Landfchappen en andere.

4 Zeven -en -twintig dito > van verfcheyde

Meefters.

5* Zes-en-vyftig dito van Micheau en andere.

6 Acht -en-twintig dito van verfcheyde Meefters.

7 Zeventien dito , verfcheyde Schetfen ende

Studiën.

8 Vier-en-zeflig dito 3 twee van Godefroy

Maes , vyftig van Gafpar Boutats , ende

twelf van andere Mecfters.
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PRINTEN.
P. P. RUBENS.

A.

9 E Ene Printe 3 de Kindermoord., -P^^
*—

' Vontius fculpfit.

B.

10 Vyf dito , d'eene Tomyris P. Pontius fc. ; de.

andere eenen Ecce Homo 5 de derde eene

uyt de Gaelderye van Luxemborg., 'Du

Change fculpfit ; de vierde den klynen

Laurentius; ende de vyfde eene uyt de

Gaelderye van Luxemborg a Chatillon

fculpfit.

C.

1

1

Twee dito 5 de eene de Afdoeninge Chrifti 1

Lucas Vojïerman fculpfit 1620. 3 de an-

dere eene der zelve Deuie/P. DeJotL\

I
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D.

12 Twee dito , de me de Aenbiddmge der

dry Koningen , LucasVqfierman feulpfit

;

de andere de heyljge Familie, IVitdoeck

feulpiit.

E.

13 Twee dito , de een de Offerande der djy

Koningen, Luc. Foflerman fculp. 1620.;

de andere de Bekeeringe van Paulus , S.

a Bolfwert feulpfit.

F.

14 Dry dito, de cene het Vonnis van Paris,

Commelui feulpiit 3 de andere de Slange

in de Woeftyne , .S'. a Bulfzvert fe. 5 de

derde de Yifch-vangit Peüi

G.

Twee dito , de eenc de BegraevenüTe

Chrifti, IVitdoeck feulpiit; de andere de

Geboorte Chrifti , $. a Bolfwert feulpfit.

H.

XC Vier dito, de eene Chriftus aenhetKruys,

lhlfwert feulpfit 5 S. Catharina P dea
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zeiven fculpfit ; de derde Loth , Luc. Vof-

terman fculpiit 1620. ; Chriftus geeft de

Sleutels aen Petrus ^ P. DeJode fculpfit.

I.

17 Dry dito , de eene de Kruys-draeging Cliiiili
_,

P. Pontlus fculpfit 1632.; de andere de

VerryfTenuTe Chrifli a Bolfwert fculpfit 5

de derde Silénus met Satyrs, Soutman

fculpfit 1642.

K.

18 Vyf dito 3 de eene de Vindinge van den

Penning in den Vifch ; de andere eenen

Nood Gods , Bolfwert fc. ; de derde S. Au-

na5 Bolfivert fc; de vierde eene Gode-feefl3

Fra?icifcus Vande Wyngaerde fecit ; de

zefde een Mariën-beéid , JSf. Bycliemans

fculpfit.

L.

19 Dry dito 3 de eene Loth 5 Lucas Vofïerman

fculpfit -, de andere de vier Doctoren

der heylige Kerke > Cornelius Gallé

fculpfit; de derde eene Charitas, Come-

Uns Gallé fculpfit,
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M
ï: Vier dito > de eene de Geboorte Chrilti

,

Bolfwéri (biüpfit ; de andere eene hc\

Familie , Mart 'mus vanden Enden fculp.

;

de derde Union dTIemï IV. , Martinafv;

fculpilt , de vierde eene dito , den zelven

fculpfit

N,

si Dry-en-twintig dito, wacr onder tweeën-

twintig in t den Introïtus Fcrdinandi ; de

andere een van de Platfonds der Jcfuiten.

O.

22 Vier dito, klync Landfchappen,

P.

£3 Zes dito A bcfchacc

a
24 Eene dito , de Kruys-rechtinge Chrifti der

Borgt Kerke,

TA N T> rek.

*S Twee dito , de cene de heyligc Maegd

•: de Engelen > Marlinus van den,
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Enden fciüpf. ; de andere den Nood Gods 3

Boïfwert fculpfit.

26 Vyf-en-dertig dito 3 differente Portraiten.

27 Twelf dito , waer onder vier van Jordaens j

ende zeven van Holïtein.

28 Tvvee-en-dertig dito 5 waer onder vyf van

Diepenbeeck ,, een van Segers, twee van

Rombouts , een van Otto Voenius , dry

van Petras vanden Avont> vyftien van

Geeraerd Segers de Apoftelen , ende vyf

andere.

29 Vier-en-twintig dito , acht van Rymbrandt
j,

twee van Oflade 5 zeven van F. Mieris ,

een van W. Mieris , een van Petrus van

der Werf 5 dry van Geeraerd Douw , twee

van Gafpar Netfcher.

30 Tien dito , het Portrait van Teniers 9 dry

Landfchappen
'

s een van Wouwermans 5

ende vyf andere.

31 Tachentig dito, dertien van Abraham Blom-

maert , dry van Rottenhamer , vyfvan Van

Achen , eene van Vinckenboom Boèïius

a BoJfivcrt fculpfit > eene van Kicolacs
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Bnivn , ende zeven cn-vyftig an< -

32 Aclu en-twintig dito van Gecraerd Laitï

33 Achten veertig dito, zeven van Eraliniis

QucL'ien , een cn-twintig Franfchc , vier

tien zynrie Bcginielen der Teekcn-konlt.

34 Zeven cn-vyfüg dito, tweeen-twintig van

Martinus De \ 08 , ende vyf-en-de

andere.

$£ Dry-en- veerü'g dito, zeftien van Cornelius

De Wael , ende zevcn-cn-twintig van

Ori

36 Dry-en-twintig dito , eenige Allegorifche

Verbeeldingen, Hoc Fcrdinando Vidiori

Gauda Trophxum,

37 Acht -en-vyftig dito , Vyf-en-twintig differente

Landfcliappen , ende dry-en-derüg andere.

38 Acht-en-dertig dito, negen dour Francifcus

vande Wyngaerde , ende negen -en-twin-

tig andere.

39 Dry-en -veertig dito , door Romyn D'Hooge ,

Lc Poter , Le Blond , en meer andere.

40 Elf dito , door differente Heeftere.
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ZWB RTE K O N ST.

41 Negen dito
;
van Caroli Maratti ende meer

andere.

42 Zeftien dito.

ITALIAENSCHE MEESTERS.

43 Zes dito , van Raphaël d'Urbin.

44 Zes dito.

45 Zes-en-twintig dito ,, zes van Annibal Carats 3

ende twintig andere.

46 Elf van Polidorus de Carravaggio , ende vyf

van Pauli Yeronenfis.

47 Dry~en-dertig dito ^ vyf van Palina ^ viertien

van Pauli Veronenfis ^ ende viertien andere,

48 Viertien dito 5 acht van Petri Cortonenïls ,

een van Luca Jordano > ende vyf van

Caroli Maratti.

49 Een-en-dertig dito^ zeven van Tintorettiy

vyfvan Gnido Reni ^ en negentien andere.

£0 Twee-en-dertig dito, zes van Titiaen^ dry

van Bellino > ende dry-en-twintig andere.

51 Dry ditoj eene van Cyrus Ferrens ; ende

twelf andere,
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g2 Zeven dito , eene van Stella > cenc van Jor-

dano, eene \an Zuccaro, eene van Ci-

gnanij eene van Mola, en twee and

.5*3 Dry en -twintig dito, zes Landlehappen vu:i

Tiüano > vyf van La Fage , en twelf van

Tefta.

FRANSC1IE MEESTERS
54 Vyf dito van Nicolaus Pouilln.

55 Zes dito.

56 Zes dito van Poufiln , Mignard en andere.

Si Vier dito van Caroli Le Brun.

58 Twee dito van Carolus Coypcl.

59 Vyf dito van Vleugels.

60 Tien dito van Verdier.

61 Acht dito van Jourenet, Van Loo, Couitiri

en Champagne.

62 Acht dito van VVatteau.

63 Acht dito van Lancret en Parterre.

64 Vier dito van Jeaurat , Boucher ende tweu

andere.

Cs Twee-cn-twintig dito , negentien van Youet

en dry andere.

66 Twintig dito 5 vier van Gülot ende zeflien

andere.
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6i Twelf dito.

(58 Elf dito.

op Vyf-en-veertig Schetfen > zynde Studie-kop-

pen door TyfTens ^ Langen Jan en andere.

70 Eenen Teeken-boek ^ waer in verfcheyde

Teekeningen zoo met rood en wit als

met zwert kryd.

7

1

Den Slag déj Amazonen > in zes bladeren ,

door Vqfterman.

72 Den heyligen Francifcus , na het Stuk der

Eerweêrdige Paters Minderbroeders.

73 Louis Quinze tenant fon Iit de Juftice ,

gravé par Dupuis.

74 Twee Printen de eene zwerte Konït ende

eene andere,
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BEELDHOUWERYE.
i C Eu extra fchoon Beeld , Chriftus "aen het

*—
' Kruys , groot 9. duym 3 het Kruys

twee voeten , ende is faemen toege-

parf op ecnen bekleeden grond , in eenen

7\verten lyft, dóór den Konftcnaer fat}

Beveren.

1 Een dito door Vervoort , ftt Beeld hoog 1.

voet 81. duymcn , het Kniys met fynen

befneden Voet , den welken by de twee

voeten lieeït , is in het geheel hoog zes

voeten twee duymen.

3 Twee Bafreüeven , met Konfl gebontfeérd.

4 Een dito , langworpig formaet , met vier

Kindcrkcn5.

g Twee dito , het een verbééld een der vier

Saifoenen; het ander, een klyn.

6 Een Jito.

7 Eenig Oaltremarin met fyn naeft papier,

omtrent ecne once.

8 Een:n extra grooten ende fchoonen Porplv

ren Yryffteca

\
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